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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
adskillelse af rå og spiseklar fødevare i kølerum, kølebord og
salgsdisk i butik.
Kontroller temperatur i kølerum, fryser, kølebrod, salgsdisk i
butik og køleskabe i butik. OK
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: I virksomheden vakuumpakker ligger
gamle produktrester. Der er mørke belægninger på listerne på
virksomhedens kølebord i smørebrøds afdelingen. Under
skæreplanker i smørbrøds afdelingen er der orange og mørke
belægninger. Ydermere er der gamle produktrester i hjørnerne
på stativet der holder skæreplankerne. I virksomheden båndsav
er der ved klingen gamle produktrester. Virksomheden oplyser
ved kontrolbesøg, at den ikke har været brugt d.d. og skulle
have været blevet rengjort dagen forinden kontrolbesøget. Ved
ventilatorerne i produktions lokale er der mørke belægninger
X

omkring.
(Foto dokumentation er vedlagt)
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det tager vi hånd om med det samme.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af
sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: Ved trappe opgang imellem produktions lokaler og butik er der et stort huld i væggen.
Vejledt virksomheden omkring skadedyrs sikring. Der er skallet maling af flere steder på virksomheden
rørmaskine. Væggen ved røg ovn er ikke af vaskbar materiale, det vurderes til at være af rå beton. Inden i
produktions lokale til fisk, er der et område i loftet der er af rå træ med mørke belægninger. Der er en rust
lignende belægning rundt i kanten ved loftet i kølerum til fersk kød. På virksomheden kummefryser der er skallet
maling af flere steder på fryserens låg. Der er en rust lignende belægning hvor malingen har været.
(Foto dokumentation er vedlagt)
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det tager vi hånd om med det samme.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret stikprøvevis
virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater fra oktober 2019 til d.d. for
opbevaring, opvarmning, nedkøling og varemodtagelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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